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Úvodní slovo
Vážení spolupracovníci,
máme za sebou 25. rok existence naší firmy, rok, který byl jedním
z nejnáročnějších. Museli jsme čelit nedostatku personálu v době,
kdy naši zákazníci společně s námi prožívají největší obchodní
boom. Přesto se nám podařilo splnit většinu cílů a důležité je, že
jsme se dohodli na strategii do roku 2023, která potvrzuje růst
a dlouhodobou perspektivu skupiny našich firem.

PREZENTAČNÍ AKCE PRO NÁBOR STUDENTŮ
NA TECHNICKÉ OBORY ŠKOL A PRO
ZAMĚSTNÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH KASPER

Prioritou pro rok 2018 je pro nás stabilizovat kapacity a zajistit
spolehlivý servis pro naše zákazníky – zejména termíny a kvalitu.
Děkuji vám všem za spolehlivou práci, přeji vám klidné vánoční
svátky a dobrý start do nového roku 2018.
S úctou

Ing. Rudolf Kasper

V říjnu 2017 jsme se zúčastnili
dvoudenní akce ve Společenském
centru Trutnovska UFFO Prezentace středních škol a zaměstnavatelů,
kterou pořádal Královéhradecký kraj
společně s Krajskou hospodářskou
komorou KHK. Jedná se v této oblasti o prestižní možnost prezentace
firmy, která se těší velké oblibě návštěvníků - byli jsme jedním z 90 vystavovatelů. Zejména žáci devátých
tříd hledali inspiraci a měli možnost
získat informace k jejich rozhodnutí,
jakou školu a obor budou studovat
pro své budoucí pracovní uplatnění.
Akce se též účastnili studenti středních škol, kteří hledali možnost brigád, praxí, stipendijních smluv a budoucího pracovního uplatnění, ale
též rodiče a rodinní příslušníci těchto
studentů. Prezentaci navštívilo přes
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zdroj: Foto: trutnovak.cz

1100 návštěvníků. Stánek KASPER
se, stejně jako v loňském roce, těšil
velké oblibě návštěvníků – velkému
zájmu pomohl i foto koutek pana
Šálka, který byl součástí našeho
stánku, kde se zájemci mohli vyfotografovat i s „rekvizitami“ – pracovním oděvem, nářadím a ochrannými
prostředky přímo z výroby firem
KASPER.
Na předchozí prezentaci jsme navázali hned následující měsíc. Akcí
Živá knihovna, pořádanou Svazem
průmyslu a dopravy ČR, kdy náš
kolega, samostatný konstruktér Vojtěch Rejmont, prezentoval více než
500 žákům základních škol a studentům Střední průmyslové školy
v Trutnově zajímavou a poutavou
formou pracovní pozici Konstruktér.

Studenti se s touto pracovní pozicí
seznámili, měli možnost zeptat se
na to, co je zajímá, ale také získat
informace o možnosti spolupráce
s KASPER KOVO po dobu studia,
zejména při studiu technických
oborů, a zasoutěžit si o ceny od společnosti KASPER KOVO. Účastníky
zaujala kromě jiného myšlenka, že
dle výkresu našeho konstruktéra se
může vyrobit výrobek třeba na druhém konci světa, aniž by bylo třeba
domlouvat se cizím jazykem. Téměř
všichni studenti, tak jako u předchozí akce, odcházeli s nafukovacím
balónkem KASPER 25 let. Ve snaze
vzbudit v dětech zájem o technické
vzdělání budeme pokračovat i nadále.
Mgr. Bc. Dagmar Papíková
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JSEM RÁD, ŽE JSEM BYL U TOHO

Jaroslav Jebousek – bývalý dlouholetý zaměstnanec firmy KASPER KOVO s.r.o., divadelník, redaktor regionální televize, vášnivý cyklista a milovník zimních sportů. Jaké
byly jeho začátky u firmy a jak to vidí dnes?
A čemu se věnuje, když si už nemusí nařizovat budík na pátou? Nejenom tohle jsem měl
možnost zjistit při našem setkání v úpické
Mlsárně.
Jardo, u firmy KASPER jsi byl od roku 1997,
tedy 20 let. To je skutečná věrnost. Čemu
všemu jsi v životě ještě takhle věrný?
Rodině a samozřejmě svojí ženě. Poznali jsme
se v šestnácti letech a od té doby jsme pořád
spolu. Zanedlouho oslavíme 50. výročí naší
svatby.
Na jakých pozicích jsi ve firmě KASPER pracoval?
Začínal jsem takříkajíc od píky. Nejprve jako
mistr, poté vrchní mistr, vedoucí nákupu a obchodu, výrobní ředitel. Nakonec jsem pracoval jako vedoucí obchodu pro tuzemsko.
Na této pozici jsem byl od roku 2002 a zůstal
v ní už napořád.
Co bylo nejdůležitější pro Tebe a Tvoji práci
ve firmě?
Přišel jsem v pravou chvíli. V době, kdy se

skutečně začínaly dít věci. Nikdy jsem se nenudil, pořád se dělo něco nového. Neustále
se něco nakupovalo, předělávalo, stěhovalo.
Těch dvacet let uteklo tak rychle, že jsem to
ani nezaregistroval. Bylo to ohromně pestré.
V čem vnímáš největší posun firmy od doby,
kdy jsi v ní začínal?
Když jsem nastoupil, pracovalo zde asi 30 zaměstnanců. Dnes je to víc jak desetinásobek.
Viděl jsem, jak firma rok od roku roste, to bylo
pro mě zásadní. Když k nám koncem 90. let
přišlo první vzorové opláštění G 33, všichni
jsme na něj koukali a říkali si: „Proboha, tohle přece nedokážeme vyrobit.“ Dnes umíme
mnohem složitější věci. Ze zámečnické dílny
vyrostla skutečná strojírenská firma. Jsem
rád, že jsem byl u toho.
Co byla ta nejtěžší věc, kterou jsi v dosavadním životě musel překonat?
Tachykardie. Když mi bylo 45 let prožil jsem
klinickou smrt. Viděl jsem modré světlo, vznášel jsem se v prostoru a bylo mi nepopsatelně
krásně. V momentě, kdy mě přivedli zpátky,
bylo to naopak tak odporné, že jsem si říkal,
aby mi už nikdy nic podobného nedělali. Jsem
vděčný, že mě lékaři vrátili do života. Pak nastal zlom, obrovská vnitřní proměna. Začal
jsem uvažovat, co vlastně na tom světě jsme.

Svůj život jsem od základů změnil.
Jakých vlastností si na druhém člověku ceníš
nejvíc?
Opravdového přátelství. Když najdeš někoho,
kdo tě podpoří, i když nejsi zrovna populární
a na výši.
Za tolik let práce jsi měl určitě spoustu zážitků
se svými kolegy nebo zákazníky. Byl nějaký,
na který obzvlášť rád zavzpomínáš?
Těch zážitků byla opravdu spousta. Nejvíc mě
těšilo, když jsem získal dobrého zákazníka
a vyšel dobrý a zajímavý obchod.
Jardo, divadlo Tě provází celý život. V jaké roli
ses skutečně našel?
Rolí jsem měl víc než dvacet a všechny byly
úžasné. Začal jsem jednou větou ve Slaměném klobouku a pak následovaly další divadelní inscenace. Hra O svaté Dorotě měla 35
repríz a kočovali jsme s ní po českých městech až do Prahy. Nejvíc mě baví komediální
role.
Často slýchám, že v penzi člověk nemá na nic
čas. Je to pravda?
Abych pravdu řekl, takhle jsem si ten důchod představoval. Mohu se věnovat koníčkům a rodině. Letos jsem najezdil 3500 km

na kole, lyžuji, zkouším v divadle Prodanou
nevěstu, učím se zpívat. Pro televizi JS dělám
reportáže a rád si zajdu do přírody a na golf.
Takže je to pravda. Důchodci opravdu nemají
na nic čas.
Kdyby sis mohl úplně svobodně vybrat a třeba i vrátit čas. Byl by z tebe obchodník, herec,
sportovec, nebo někdo úplně jiný?
Já bych nic neměnil. Nelituji ničeho, co jsem
v životě udělal. Bylo to pestré a dynamické. Jsem rád, že jsem poznal lidi od divadla,
do 30 let hrál aktivně hokej. Vyučil jsem se
řemeslu, udělal si průmyslovku, mám skvělou
rodinu a děti. Mít kolem sebe lidi, se kterými si
rozumíš, je to nejkrásnější v životě. Herectví je
pěkné, ale to profesionální až příliš ovlivňuje
tvůj život. Ne, neměnil bych.
Jaké je Tvoje životní krédo?
Když jdeš nahoru, zdrav všechny lidi, protože
je budeš potkávat, až půjdeš dolů.
Děkuji za rozhovor
Vladimír Řezníček
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Správný čas pro investice
Přestože jsme se v roce 2017 potýkali zejména s operativou (nedostatek personálu,
kapacitní přeplnění atd.), vedení společnosti
zahájilo přípravy investičních projektů do roku
2020, které zásadně ovlivní náš potenciál.
KASPER KOVO podalo žádost o investiční pobídku ve výši 164 mil. Kč, která byla ministerstvem průmyslu ČR schválena. Tato investice
směřuje zejména k pořízení nejmodernějších
CNC strojů, zvýšení automatizace, zavedení
robotizovaných pracovišť a řešení celé logistiky ve firmě. Není to však v KASPER KOVO
zdaleka jediný investiční projekt – připravili
jsme fotovoltaické elektrárny, které bychom
chtěli v letech 2018-2019 instalovat na střechách všech našich provozů. Tím naplňujeme
současně vizi společnosti, kterou je vysoká
odpovědnost vůči životnímu prostředí. Čeká
nás i několik dalších investičních akcí menšího rozsahu (brusírny v Žitné, rekonstrukce
vestavby kanceláří v Elektrárenské atd.).

KASPER CZ končí další velmi úspěšný obchodní rok. I proto jsme zahájili přípravu investičního projektu v areálu Ječná, který
plánujeme zahájit již na jaře 2018. Jedná se
o vybudování zpevněných ploch pro manipulaci, kryté sklady řeziva a projektujeme rovněž
novou výrobní halu pro CNC obrábění a výrobu masivních dřevěných konstrukcí. Rozsah
investic realizovaný v roce 2018 bude ještě
upřesněn s ohledem na probíhající projektovou přípravu.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem,
kteří nám pomáhají při přípravě a realizaci
celé řady investičních akcí již řadu let – zejména projektantům z Ateliéru Tsunami, Ing. Ticháčkovi (dozor investora), Staviru, Elmosu
a dalším. Zvláštní poděkování patří Ing. Petru
Riegerovi, se kterým spolupracuji již více než
30 let a který je ve svých 73 letech stále velmi platným členem týmu.
Ing. Rudolf Kasper

Přístavba manipulační haly k práškové lakovně – stav 11/2017,
plné zprovoznění plánováno na 01/2018.

Navázali jsme na partnerství s UFFEM
Součástí naší firemní vize je podpora kultury
v trutnovském regionu, kterou realizujeme
celých 25 let. Po roční pauze, která byla způsobena nešťastným komunikačním problémem s vedením UFFO, jsme proto celou situaci přehodnotili a pro sezónu 2017/2018
jsme opět uzavřeli generální partnerství. Považujeme za důležité a zcela normální podporovat v trutnovském regionu kvalitní kulturu a UFFO je hlavním stánkem této kultury
v Trutnově. Věříme, že toto partnerství bude
opět dlouhodobé, to je naše priorita.
Vedení společnosti
Jednatel společnosti R. Kasper při podpisu partnerské smlouvy
s ředitelem UFFO L. Kasíkem. První zleva starosta Trutnova I. Adamec.

4

Automatizovaná pracoviště
pro svařování tlakových
nádob jsou již v provozu
V létě 2017 jsme otestovali nové
technologie pro automatizované
svařování tlakových nádob určené
pro závod Elektrárenská. Ve výběru
nakonec zvítězil domácí uchazeč
firma HST Vrchlabí, která nabídla
vyhovující řešení na špičkové úrovni.

Nyní, v listopadu 2017, probíhají
instalace těchto technologií, na které naváže zaškolování a poměrně
náročný proces ověřování všech
parametrů a certifikací. Předpoklad
je, že první sériové zakázky budou
na těchto technologiích vyráběny
již koncem tohoto roku a od ledna
2018 již pojede veškerá výroba tímto způsobem.
Jedná se o svařovací automaty pro
ocelové i nerezové tlakové nádoby
pro svary na dnech i samotných
pláštích nádob. Již první testy ukazují, že se jedná o správnou cestu,
jelikož zproduktivnění výroby se již
na prvních pokusech pohybuje v řádech desítek procent proti klasickému ručnímu svařování. Vedle vyšší
produktivity toto představuje zásadní posun v kvalitě.
Nasazení těchto technologií je plánováno na široké spektrum výrobních programů zejména Oxymat,
Kemper, Pentair a nové tlakové
nádoby pro kolejová vozidla Alstom
a Bombardier. Již nyní vedle toho
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V srpnu – říjnu 2017 oslavili své životní jubileum následující kolegové z KASPER KOVO:
60 let
pan Petr Kelner – montážník a manipulant
pan Jaromír Sedláček – obsluha vrtaček
pan Robert Stránský – dělník povrchových úprav
50 let
pan Miroslav Dudáček – strojní zámečník – montáž
Vedení společnosti jubilantům blahopřeje, děkuje za dobrou práci
pro společnost a do dalších let přeje hlavně pevné zdraví.

NAROZENÍ DĚTÍ
V září 2017 byla rodina kolegy z KASPER KOVO posílena o tento
nový přírůstek:
Theodor Pfluger, nar. 30. 9. 2017
(otec: Roman Pfluger – referent prodeje zahraničí)
Gratulujeme a přejeme v životě vše nejlepší!

běží v zásadě vývojový projekt
na nasazení těchto technologií
na hliníkové vzdušníky, kde bychom
toto mohli velmi dobře využít na nových projektech Talgo v roce 2018.
Ing. Jakub Kasper

Novostavba pavilonu Ayurvédské
medicíny Resort Svatá Kateřina,
Počátky u Pelhřimova

ODCHODY DO DŮCHODU
V září 2017 odešel do důchodu zaměstnanec KASPER KOVO:
Miroslaw Kulesza – dělník povrchových úprav
Vedení společnosti děkuje za roky příkladné práce pro společnost
a přeje pevné zdraví.

NÁSTUPY DO PRACOVNÍHO POMĚRU
V říjnu 2017 a v prosinci 2017 nastoupily do pracovního poměru na pozice mzdová účetní paní Drahomíra Tschöpová a paní
Martina Kotoučková.
Vedení společnosti

Víte, že...?
Kamiony KASPER TS najedou ročně zhruba 720 000 km. To je
stejně, jako kdyby 18x objely Zemi po rovníku. Podobná je i vzdálenost Země od Měsíce a zpět (768 800 km).
Redakce

V prvním pololetí roku 2018 bude
firma KASPER CZ s.r.o. realizovat
kompletní dodávku nosné dřevěné
konstrukce novostavby pavilonu
Ayurvédské medicíny v Resortu
Svatá Kateřina. Autorem architektonického návrhu je ateliér Terra Architectura, MgA. Jakub Tejkl. Skeletový
nosný systém bude z převážné části
osazen na kameny (menhiry) výšky od 1 m do 2 m. Nosné dřevěné

konstrukce jsou většinově vyrobeny
z lepeného lamelového dřeva. Veškeré prvky konstrukce jsou strojně
opracovány na CNC dřevoobráběcím centru Hundegger K2i.

konstrukci krovu tvoří systém dřevěných vazníků se styčníkovou deskou
a celá střešní rovina bude zaklopena
deskou OSB. Celkový objem veškerého řeziva je cca 340 m3.

Nosnou konstrukci podlahy dřevostavby tvoří rastr hlavních nosníků
v modulových osách stavby, které
jsou prostřednictvím atypických
ocelových součástí většinově kotveny na základy z kamenů. Nosnou

Zahájení výroby je naplánováno
na leden 2018, aby montáž mohla
být zahájena začátkem dubna.
Ing. David Kasper
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Realizace –
Panorama Golf Resort

OD LEDNA
SPOUŠTÍME
CAFETERII!
Na základě četných přání kolegů a na základě požadavků z posledního průzkumu spokojenosti se vedení společnosti rozhodlo
zavést od ledna 2018 pro zaměstnance skupiny KASPER ve spolupráci se společností SODEXO nově CAFETERII.
Co je CAFETERIE? CAFETERIE je aplikace, která všem zaměstnancům společností KASPER KOVO, KASPER CZ a KASPER TS
umožní a usnadní výběr zaměstnaneckých benefitů. Každému
zaměstnanci bude během roku 2018 na jeho účet v CAFETERII
poskytnuta zaměstnavatelem částka 5.000 Kč k výběru a bude
jen na zaměstnanci, na jakou z nabízených aktivit bude tuto částku ročně čerpat.
Bližší informace jsou uvedeny v letáčcích, které všichni zaměstnanci obdrží.

Představujeme vám Stavbu roku
Středočeského kraje pro rok 2017
Panorama Golf Resort v Kácově.
Golfovou klubovnu a venkovní terasu ozdobily naše nerezové květináče
vyrobené na míru.

Mgr. Bc. Dagmar Papíková

Realizace:
Panorama Golf Resort, Kácov
Architekt:
Martin Rajniš, Mojmír Ranný
Ing. Radka Kasperová

ZÁJEZD NA KONCERT SKUPINY KABÁT
Výsledky kvízu z Journalu č.15
Výherci kvízu z Journalu č. 15 jsou:
Lubor Falta, Milan Frýba, Martin Sklář
Blahopřejeme a užijte si výlet do Janských Lázní!
Redakce

V listopadu 2017 uspořádala firma KASPER KOVO v pořadí již třetí zájezd pro zaměstnance skupiny
KASPER do vyprodané pražské O2
areny, tentokrát na koncert nejoblíbenější české skupiny KABÁT (soudě
dle ankety Český slavík). Této kulturní akce se mělo možnost zúčastnit
59 zaměstnanců firem KASPER,

což byla maximální kapacita pronajatého autobusu. Vstupenky a doprava byly poskytnuty firmou zdarma. Účastníci koncertu tak mohli
být přímo v bouřícím kotli u pódia,
které bylo umístěno ve středu haly
a být tak účastni nejen energického výborného rockového koncertu,
ale i historického rekordu v návštěv-

nosti v O2 areně – na koncert dorazilo celkem 20 083 diváků. Tato
akce se setkala s kladným ohlasem
účastníků koncertu a zaměstnanci
se již těší na další společnou teambuildingovou akci.
Mgr. Bc. Dagmar Papíková

Redakční rada: předseda — Ing. Rudolf Kasper, členové — Helena Kadaníková, Ing. Jakub Kasper, Ing. David Kasper, Vladimír Řezníček, David Suchánek.
Foto: Vladimír Řezníček, Miloš Šálek, Miriam Vijfvinkel, Jan Stára, archiv Xantipa Agency. Vaše náměty a připomínky pište na e-mail: h.kadanikova@kasperkovo.cz.
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Dejte lajk našim stránkám ať máte vždy ty nejčerstvější informace.
@KASPERCZ @KasperKovoSro @KASPERCZ @tskasper

www.kaspergroup.cz / www.kasperkovo.cz / kaspercz.cz / www.kasper.cz

